FUERTAVENTURA- FERIE 2019
Rodzinny obóz pływacko - triathlonowy, organizowany za pośrednictwem biura turystycznego
Itaka. W programie treningi pływackie, biegowe oraz możliwość wypożyczenia rowerów do
treningów kolarskich. Za dodatkową opłatę będzie możliwość 5 dniowej nauki surfingu.
Na naszych obozach zawsze panuje sportowa atmosfera, uczestnicy niezależnie od wieku
chętnie i z uśmiechem biorą udział w zajęciach sportowych. Podczas naszych obozów kadra
trenerska to prawdziwi pasjonaci pływania z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.
„Idea obozu na Fuerteventura podczas ferii powstała na skutek naszych własnych potrzeb. W
ferie ceny karnetów narciarskich są wielokrotnie wyższe a wszystkie stoki zapełnione.
Dodatkowo nasze ulubione dyscypliny: pływanie,
bieganie, jazda na rowerze można wymagają
słońca i dobrej pogody. Postanowiliśmy
zorganizować wspólny wyjazd, na którym
poćwiczymy surfing pod okiem trenerów
i podszkolimy pływanie własnym dzieciom.
Postanowiliśmy zabrać również znajomych oraz
osoby chętne spróbowania tych dyscyplin podczas
ferii. W ten sposób nasz wyjazd rozrósł się do formy
obozu rodzinnego, na który serdecznie
zapraszamy.”
Łukasz Drzewiński
Były reprezentant kadry narodowej - Olimpijczyk
Trener pływania podczas obozu.

TERMIN:
28.01-4.02

Hotel:
Oasis Papagayo w Coralejo na Fuertaventura
Do dyspozycji mamy 6*pokój 3os + 2*pokój 2os

Przelot czarterem ITAKI
Podróż tam:
•
•
•

Wylot z: Warszawa do Fuerteventura
Lot TVP 7300 dnia: 28.01.2019
godz. 08:00 - 12:40

Powrót:
•
•
•

Wylot z: Fuerteventura do Warszawa
Lot TVP 7301 dnia: 04.02.2019
godz. 13:30 - 19:50

Oferta 3500pln
+ 190€ kurs surfingu 5 dni 4h/day
Do dyspozycji mamy basen 50m oraz inne obiekty sportowe.
Cena surfingu zawiera: transport, sprzęt, instruktorów

Cena zawiera:
- przelot samolotem czarterowym
- zakwaterowanie: 7 nocy w hotelu
- obowiązkową opłatę lotniskową,
- obowiązkową dopłatę transportową,
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem,
- wyżywienie: Formuła All Inclusive (AI), zgodnym z opisem na stronie www.itaka.pl,
- opieka polskiego rezydenta,
- ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple – do 20.000€/ osoba,
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- opiekę trenerską (bieganie, rower)
- trening na basenie

Cena nie zawiera:
- wydatków własnych, podatków lokalnych
- innych wycieczek lokalnych

Formularz:
http://legiaswimmingschools.pl/obozy/fuerteventura-ferie-2019

O nas:
Jesteśmy grupą rodziny pływackiej, dla których praca z młodymi ludźmi stanowi życiową pasje
i powołanie. Świat pełen przygód, nauka aktywnego wypoczynku, powielanie radości z
uprawianej dyscypliny. Staramy się kształtować samodzielność i zaradność naszych
podopiecznych. Zwracamy dużą uwagę na dyscyplinę, koleżeństwo i „zdrowe”
współzawodnictwo. Swoją postawą zachęcamy do sportowego trybu życia, zdrowego
żywienia i odpowiedniej regeneracji. W swych działaniach zawsze wychodzimy naprzeciw
potrzebom dzieci i młodzieży, rozumiemy ich świat i staramy się nawiązywać z nimi więź.

